
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č.  8 

Neděle 20. 9. 
  7:30  Velké Albrechtice  
  
  
  9:00  Bílovec 
10:30  Bílov 
10:30  Stará Ves 
 
Pondělí 21. 9.  
18:00  Bílovec 
 
Úterý  22. 9.  
7:00  Bílovec 
 
Středa 23. 9. 
18:00 Bílovec 
 
 
Čtvrtek 24. 9.  
18:00 Bílovec 
 
Pátek 25. 9.  
18:00 Bílovec 

25. neděle v mezidobí 
za † Antonii a Maxmiliána Kleina, jejich  
syny Kurta a Alfreda s Annou a dceru Emu 
s manželem Otou  
na poděkování za úrodu  
 
bohoslužba slova  
 
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty   
na jistý úmysl 
 
Úterý 25. týdne v mezidobí  
za farníky 
 
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 
u příležitosti životního jubilea s prosbou  
o Boží ochranu do dalších let 
 
Čtvrtek 25. týdne v mezidobí  
za Jindřicha Kupce, manželku a rodiče 
z obou stran 
Pátek 25. týdne v mezidobí 
za † rodiče Lercherové a duše v očistci  

Týdeník 20. září 2020 

Pořad bohoslužeb 

(od 20. do 27. září) 



 
Sobota 26. 9. 
18:00 Bílovec 
 
 
Neděle 27. 9.  
  7:30  Velké Albrechtice  
  9:00  Bílovec 
 
10:30  Bílov 
10:30  Stará Ves 
 

 
Sobota 25. týdne v mezidobí 
za Hedviku, Jaroslava a Milana Longinovy  
a rodinu  
 
26. neděle v mezidobí 
 
za Zdeňku a Adolfa Heinikovy, živou  
a zemřelou rodinu 
bohoslužba slova  
za rodiče Karlu Vlčkovou, Rudolfa Vlčka  
a sestru Miladu Brožíkovou, rodinu  
Divinovu a Korduliakovu 
 
 
 

Hledejte Hospodina, když je možné ho najít, vzývejte ho, když je blízko!  
Ať přestane bezbožník hřešit, zločinec ať změní své smýšlení; ať se obrátí 
k Hospodinu a on se nad ním smiluje, k našemu Bohu, který mnoho od-
pouští, neboť nejsou mé myšlenky myšlenky vaše ani vaše chování není 
podobné mému – praví Hospodin.  
O kolik totiž převyšují nebesa zemi, o to se liší mé chování od vašeho, mé 
smýšlení od smýšlení vašeho.  

1. čtení Iz 55,6-9 

Nedělní liturgie 

Farní oznámení 

1. Ve sbírce na církevní školy se vybralo: Bílovec 10 942 Kč, Bílov 661 
Kč, Velké Albrechtice 1 110 Kč. 

2. V kostele v Bílovci bude v pondělí v 18 hodin sloužena mše svatá ke 
cti svatého Matouše.  

2. Každou středu po mši sv. se koná na faře modlitební setkání a setkání 
skupiny modlitby matek. Na tato setkání jste srdečně zváni. 

3. V pátek po mši sv. bude do 19 hodin tichá adorace. 
4. Ještě dnes můžete přispět do sbírky na opravy chrámů ve Svaté zemi do  

kasičky, která je umístěná u sloupu v kostele svatého Mikuláše. 
5. Tento týden začíná výuka náboženství. 



Bratři! Budu moci oslavit na sobě Krista, ať svým životem, ať svou smrtí. 
Vždyť pro mě život je Kristus a smrt ziskem. Avšak kdybych tady žil dál, 
mohl bych ještě s užitkem pracovat. A proto nevím, co bych měl volit.  
Přitahuje mě totiž obojí: mám touhu zemřít a být s Kristem – a to je věc 
mnohem, mnohem lepší; ale pro vás je zase nutnější, abych zůstal ještě 
naživu.  
Jen se chovejte tak, jak to odpovídá Kristovu evangeliu. 

Evangelium Mt 20,1-16 

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je po-
dobné hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici. 
Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když vyšel kolem 
devíti hodin, viděl jiné, jak stojí nečinně na trhu.  
Řekl jim: ‘Jděte i vy na mou vinici a dám vám, co bude spravedlivé.’ A 
šli. Kolem dvanácti a tří hodin odpoledne vyšel znovu a udělal to zrovna 
tak. 
Vyšel kolem pěti hodin a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim: ‘Co tu celý 
den nečinně stojíte?’ Odpověděli mu: ‘Nikdo nás nenajal.’ Řekl jim: 
‘Jděte i vy na mou vinici!’  
Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci: ‘Zavolej dělníky a vy-
plať jim mzdu, začni od posledních k prvním.’ Přišli ti, kdo nastoupili ko-
lem pěti odpoledne, a dostali po denáru. Když přišli první, mysleli, že do-
stanou víc, ale i oni dostali po denáru.  
Vzali ho, ale reptali proti hospodáři: ‘Tady ti poslední pracovali jedinou 
hodinu, a dals jim zrovna tolik, co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko.’ 
On však jednomu z nich odpověděl: ‘Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se 
mnou denár? Vezmi si, co ti patří, a jdi.  
Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě. Nesmím s tím, co je moje, 
dělat, co chci? Anebo závidíš, že jsem dobrý?’ Tak budou poslední první-
mi a první posledními.“ 

2. čtení Flp 1,20c-24.27a 

Každý den tě budu velebit – a chválit tvé jméno po všechny věky. – Veli-
ký je Hospodin a veškeré chvály hodný, – jeho velikost je nevystižná. 
Milosrdný a milostivý je Hospodin, – shovívavý a plný lásky. – Dobrotivý 
je Hospodin ke všem – a soucit má se všemi svými tvory. 
Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách – a svatý je ve všech 
svých činech. – Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají, – všem, kdo ho 
vzývají upřímně. 

Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají. 



PONDĚLÍ 21. 9. svátek sv. Matouše 
Ef 4,1-7.11-13     Mt 9,9-13 
Nekritizovali bychom dnes Ježíše, že se unáhlil a pozval celníka? Kritéria 
výběru apoštolů jsme dnes zdokonalili. Nezapomněli jsme však, že On je 
tím, kdo povolává? 
 
ÚTERÝ 22. 9. 
Př 21,1-6.10-13    Lk 8,19-21 
Co věta, to poklad. Klidně jako heslo do památníku našim dětem, vnouča-
tům. I pro mě v tuto chvíli: není v poslední větě vyjádřena naše arogance a 
lhostejnost k „třetímu světu“? 
 
STŘEDA 23. 9. 
Př 30,5-9     Lk 9,1-6 
Opravdu, z přebytku se mohu stát Bohu nevěrným a zapomenout na něj. 
Pravá moudrost je v tom, že si uvědomím: stačí jen to nutné k životu… 
 
ČTVRTEK 24. 9. 
Kaz 1,2-11     Lk 9,7-9 
V tom, že poznám svá omezení, spočívá moje velikost a výjimečnost. 
Úvodní slova nemají vést k rezignaci, ale být hnací silou k hledání a pro-
sazování opravdových hodnot! 
 
PÁTEK 25. 9. 
Kaz 3,1-11     Lk 9,18-22 
Čas je po milosti Boží největší dar! Zkusím přijmout chvíle těžké i radost-
né. Dokážu čas využívat? 
 
SOBOTA 26. 9.  
Kaz 11,9 – 12,8    Lk 9,43b-45 
Moudrost, která provází život člověka. Mohu děkovat za léta, která jsou 
radostná, ale i za léta těžká. Přijímám život jako cestu k Bohu? 
 
NEDĚLE 27. 9. 
26. neděle v mezidobí 
Ez 18,25-28  Flp 2,1-11  Mt 21,28-32 

tel.:  731 694 634 

mail: rkf.bilovec@doo.cz 

web:  www.farnostbilovec.cz 

Římskokatolická farnost Bílovec 

Slezské náměstí 28/25, Bílovec  

č. účtu: 161075636 / 0300 

Texty k rozjímání na tento týden 


